
Regały wspornikowe
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Stojaki hutnicze
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LOGIMAX POLSKA dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie 
składowania ładunków długich, ciężkich i nietypowych: 
• Regały wspornikowe IPE 
• Regały paletowe ciężkie IPE  
• Hale i wiaty wsparte na regałach
 

REGAŁY PALETOWE CIĘŻKIE (HEAVY DUTY)
Dla bardzo ciężkich ładunków, rzędu kilku ton na półkę, przewidziane 
są regały paletowe wykonane z profili hutniczych IPE. W odróżnieniu od 
klasycznych regałów paletowych z blachy są one odporne na uderzenia 
(np.: wózkiem widłowym) dzięki czemu nie odkształcają się. Wyższą 
cenę rekompensuje brak kosztów naprawy i wymiany (regały całkowicie 
bezobsługowe).
 

REGAŁY NA KRĘGI STALI
Dla bardzo ciężkich kręgów stali stosuję się regały wykonane z profili 
hutniczych IPE. Wielkość miejsca paletowego dobierana jest indywidualnie 
w zależności od zapotrzebowania klienta. Kręgi stalowe mogą być ustawiane 
poziomo na paletach lub pionowo. W odróżnieniu od klasycznych regałów 
paletowych z blachy są one odporne na uderzenia (np.: wózkiem widłowym) 
dzięki czemu nie odkształcają się. Wyższą cenę rekompensuje brak kosztów 
naprawy i wymiany (regały całkowicie bezobsługowe).

REGAŁY 
WSPORNIKOWE,  DO STALI

S W sam raz do Twoich potrzeb

Zabezpieczenie antykorozyjne do wyboru:  
Powłoka lakiernicza w dowolnym kolorze lub cynkowanie ogniowe. 
Konstrukcja regałów oparta o profile hutnicze gorąco-walcowane pozwala 
na uzyskanie sztywności i odporności na uderzenia mechaniczne. Nie 
wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń regałów. Nasze regały są 
zgodne z normami europejskimi, znak CE.  
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Stojaki na materiały hutnicze pod suwnicę

służą jako przekładki dla składowania profili 

hutniczych, prętów stalowych, rur, blach i innego 

typu ładunków dłużycowych, poszczególnych 

indeksów ładunków.

 

Stosujemy je pod suwnicą dla odseparowania 

ładunków.

Posiadamy pełną gamę stojaków w zależności od 

gabarytów ładunków i ich długości.

Wykonujemy STOJAKI HUTNICZE

 NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA

Dobór odpowiednich stojaków następuje w 

oparciu o wytyczne użytkownika. Każdorazowo 

dokonujemy analizy potrzeb klienta, najlepszego 

dopasowania stojaków do magazynu pod kątem 

ergonomii i wykorzystania przestrzeni. 

W zależności od ilości składowanego materiału, 

łącznej objętości, wysokości składowania i 

szerokości miejsca składowego dobieramy 

odpowiedni przekrój separatora. Wszystkie stojaki 

są zaprojektowane przez nasz dział konstrukcyjny 

oraz wykonane ze standardami jakości EU.

STOJAKI
HUTNICZE

S

W sam raz do Twoich potrzeb
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